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Sp. zn. 4Tp/3512020 

Zápisnica 
o výsluchu obvineného 

Zápisnica z výsluchu obvineného: Petra Sihelského, nar.  
bytom  , splsaná o 14.30 hod. 21 . 12. 2020 na 
Okresnom súde Bratislava I pred sudcom pre prlpravné konanie JUDr. Branislav 
Harabin 

PRÍTOMNÍ : 

Sudca pre prípravné konanie: 
Zapisovateľ: 
Prokurátor OP BA 1: 

Obvinený: 

Poučenie obvineného: 

JUDr. Btänisläv Harabin 
Bc. Zdenka Mališová 
JUDr. Jozer Macenko - pri tomný 
upovedomený, 
Peter Sihelský - prltomný, predvedený 
zCPZ, 

Pred zal)Oá,tfm výsluchu bol/a obvinený/á p0učený o svojicll právach v zmysle ustanovení 
Trestného poriadku a Trestného zákona a to nasledovne: 

Podľa § 122 ods. 1 Trestného poriadku 
Obvinenému bolo prečítané poučenie uvedené v § 121 ods. 2. Al<o obvinený máte právo 

vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu Vás nikto nesmie nútiť. Máte právo zvoliť si 
obhaJC\J. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte právo žiadať, aby Vám bol obhajca 
ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na Vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti 
nevypovedať. 

Podľa § 34 ods. 1 Trestného poriadku 
Obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým 

slcutočnOštiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, má však právo odoprieť vypovedať. 
Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na Jeho obhajobu, robiť 
návrhy a podávať !ladostl a opravné prostriedky. Má právo zvoliť sl obhajcu a s ním sa radiť aj počas 
úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v 
priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže Žiadať, aby 
bol vypočúvaný za účasti svojho obhajeu a aby sa obhajca zúčastnil aj na Iných úkonoch prípravného 
konania. Akje obvinený zadržaný, vo väzbe atel:x> vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom 
hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovo, obvineného s obhajcom počas 
výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis. Má právo v konaní 
pred súdom vypoäívať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorýcll s jeho súhlasom navrhol obhajca, 
a klásť svedkom otázky. Obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu. 

Podľa § 34 ods. 2 Trestného poriadku 
Obvinený môže už na zoclatl<u konania pred súdom prvého stupňa uplatniť všetky dôka2Y, kt0<é 

sú mu známe a ktoré navrhne vykonať. Ak po podaní obžaloby podá Obvinený návrh na vykonanie 
dôkazov pred začatím konania na súde prvého stupňa, súd Je povinný takýto návrh bez meškania 
doručiť prokurátorov, a poškodenému. 

Podľa § 34 ods. 3 Trestného poriadku 
Obvinený, ktorý nemá dOštatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, má nárok na bezplatnú 

ob~aJo,bu alebo na ob~ajobu za. zníženú_ odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za 
zn,ženu odmenu mus, obvmeny preukázať na1neskor pri rozhodovaní o náhrade trov trestného 
konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom čo mu bolo 
doručené opatrenie o ustanovení obhajcu. ' 

Podľa § 34 ods. 4 Trestného poriadku 
Org~ny činné v tr~tnom kona_ní a súd fÚ ":?vinné vždy obvineného o Jeho právach poučiť 

vrátane vyznamu prlznan,a a poskytnúť mu plnu moznosť na ich uplatnenie. Poučenie sa obvinenému 



v p~pade pot~by ptlmer~oe vysvetlí. Obvineného, ktO<ý bol zadržaný alebo zatkllutý, Je potrebné 
poucíť aj o prave na . naliehavu lekársku PQnioc, o práve nazeral' do sprsov, o maximálnej lehote, 
poča_s ktorej môže by\' ~bmedzeoý na slobode, kým nebude odovzdaný súdu, a v prípade, že bude 
vzatý do väzby o Jeho prave vyrowmlel' tOdinného príslušníka alebo Inú osobu. 

Podľa § 34 ods. 5 Trestnét,o poriadku 
.o,án činný v tresinom konaní obvinenému, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, poskytne bez 

z~ho Odk~u P?u<=<:nle o jeho právach v písomoej forme; táto skutočnosť sa poznamená v 
záp,sniCf, Obvineny ma pravo poMChat' sl toto PG\Jčenie u seba po celú dobu obm«!zenla osobnej 
slobody. 

Podľa § 34 Ods. 6 Trestného poriadku 
ObvinenY je povinný na začiatku prvého výsluchu wiesť adresu, na ktorú sa mu majú 

písomnosti ôonKOvať, vrátane písomností určených do vlastnýcll rúk, ako aj spôsob ôol'\lčovanla s 
tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí takú skutočnosť bez meškania oznámiť 
príslušoému orgánu; o doručovaní a následkoch s tým spojených orgán činný v trestnom konaní alebo 
súd obvineooho poučí. 

Podľa § 65 ods. 3 Trestného poriadku 
Ak nebudete pri doručovaní zastihnutý, hod sa v mieste doručenia zdržiavate, doručí sa 

písomnosť Inej dospelej osobe bývajúce) v tom istom byte alebo v tom Istom dome alebo zamestnanej 
na tom istom pracovisku, ak je ochotná písomnosť prevzial' a jej Odovzdanie obstarať. Ak niet takejto 
osoby, písomnosť sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje a Vy budete "'1odným spôsobom 
vyrozumený, kde a kedy si Ju môžete vyzdvihnúť. Písomnosť sa považuje za doručer,ú dňom, keď bola 
uložená, aj ked' ste sa o doručení nedozvedeli. 

Podľa § 66 ods. 2, ods. 3 Trestného poriadku 
Záslelku určenú do vlastných ník doručí pošta Vám alebo ich vydá osobe, ktorá sa preukáže 

overeným splnomocnením nie starším ako šesť mesiacov alebo splnomocnením vydaným J)OŠtou na 
preberanie takýchto zásielok za adresáta. Ak nebudete pri doručovaní zásielky, ktorú treba doručiť do 
vlastných rúk z.astihnutý sa adrese, ktorú Ste na tento účel uviedla, zásielka sa uloží u orgánu, ktofy 
zásielku doručuje a Vy sa vhOdným spôsobom upovedomíte, že Vám zásielku príde ôonJČlť znova v 
určitý deň a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa pisomnost' na pošte 
alebo orgáne obce a Vy sa vhOdným spôsobom upovedomíte, kde a kedy si môžete zásielku 
vyzdvihnúť. Ak si zásielku nevyzdvihnete do troch pracovných dní Od uloženia, považuje sa posledný 
deň tejto lehoty za deň doručenia, aj ked' sa o uložení nedozviete. 

Podľa § 67 ods. 2 Trestného poriadku 
Ak odopriete prijatie písomnosti a ten kto písomnosť Odoslal uznal, že pnjatie bolo odopreté 

bezdôvOdne, považuje sa písomnosť dol'\lčená dňom, keď bolo prijatie odopreté. 
Podľa § 69 ods. 1 Trestného poriadku 
Obvinený, obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený O!)atrovnik a v 

konaní pred súdom prokurátor, probačný a medlačný úradník, vyšši súdny úradník, súdny tajomník a 
asistent prokurátora majú právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu 
obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého 
totožnosť Je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robil' si z nich výpisky a poznámky a 
obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a Ich časti; také trovy neuhrádza prokurátor, probačný a 
mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora. Také isté právo má 
zákonný zástupca obvineného, J)OŠkodeného a zúčastnenej osoby, ak tieto osoby sú pozbavené 
spôsobilosti na právne úkony alebo Ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Iné osoby tak 
môžu urobiť so súhlasom predsedu senátu a v prípravnom ko11ani so súhlasom orgánu činného v 
trestnom konaní, len ak je to potrebné na uplatnenie len práv. 

Podľa § 73 ods. 4 Trestného poriadku 
Orgán, ktorý obvineného na podklade príkazu zatkol, je povinný ho bez meškania, najneskôr 

však do 24 hodín, dodať súdu, ktorého sudca príkaz vydal. Ak sa tak nestane, musí byt' obvinený 
prepustený na slobodu. 

Podľa§ 73 ods. 5 Trestného poriadku 
Predseda senátu alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, ktorý prevzal 

zatl<nutého obvineného, musí do 48 hodín a pri obzvlášť závažných zločinoch do 72 hodín od jeho 
prevzatia obvineného vypočuť a rozhodnúť o jeho vzatí do väzby alebo ho prepustiť na slobodu; 
pritom postupuje primerane podľa § 72 ods. 2. Ak nebolo uznesenie o vznesení obvinenia obvinenemu 
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v, konaní doposlaľ oznámené, doruči mu rovnOS)ts uznesenia sudca pre prípravné konanie pred 
vyslucilOm; do_ručenle sudcom pre pripravné konanie má rovnaké účinky ako oznámenie uznesenia 
o,gá~om, ktocý uznesenie o vznesení obvinenia vydal a sťažnosť prali nemu môže obvinený podať aj 
do, zaµ<~nke ~- vysluchu pred sudcom pre prípravné konanie. Ak prokurátor nebol pri výsluchu 
pntomny, dorua mu sudca pre pripravné konanie záplsnícu o výsluchu obvineného, 

Podľa § 85 ods. 4 Trestného poriadku 
Policajt, ktorý zadržanie vykonal alebo ktoremu bola odovzdaná zaistená osoba podľa 

osobitného zákona alebo odovzdaná osoba pristihnutá pri trestnom člne podľa odseku 2 takú osobu 
~odkladne obo~námi s d~odml zadrtanla a vypočuje Ju; v prípade, že podozrenie nebude naďalej 
dôvodné alebo oo.v~ Zadrwnla z Inej prÍČiny odpadnú, prepustí ju písomným opatrením ihneď na 
•'?bodu. Ak ™'."anu osob<J. neprepustí na slobodu, vznesie Jel obvinenie a vypočuje Ju. Po Jej 
vysluchu odovzdá spis prokuratorovi, aby ten mohol prípadne podať návrh na vzatie do väzby alebo 
na postup podľa § 2Q<I ods. 1. Policajt alebo prokurátor postupujú pri tom tak, aby zadržanú osobu 
bolo možné odovzdať súdu najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín od jej 
zadržania alebo zaistenia podľa osobitného zákona alebo prevzatia podľa odseku 2, Inak musí byť 
zadrž:aná osoba prepustená na slobodu písomným príkazom prokurátora s primeraným odôvodnením. 
Zadržanú osob<J môže prepustiť na slobodu so súhlasom prokuráto<a písomným príkazom s 
primeraným odôvodnením aj policajt. 

Podľa § 87 ods. 2 Trestného poriadku 
Sudca pre prípravné konanie je povinný do 48 hodín a pri obzvlášť závažných zloonoch do 72 

hodín od prevzatia zadržanej osoby podľa odseku 1 a doručenia návrhu p,okurátora na vzatie do 
väzby túto osobu vypočuť a rozhodnúť o jej vzatí do väzby alebo ju prepustiť na slobodu, ak 
rozhodne uznesením o nevzatí do väzby podľa § 72 ods. 3, inak ju príkazom, ktorý musí byť písomný 
a primerane odôvodnený, prepustí na slobodu. Ak sudca pre prípravné konanie prevzal obvineného pri 
postupe podľa § 2CJ<I ods. 1 a prokurátor nepodal súčasne s obžalobou návrh na vzatie obvineného do 
v~zby, sudca pre pňpravné konanie po prednostnom a urýchlenom vykonaní úkonov podľa§ 348 ods. 
l písm. a) alebo b), najneskôr do 48 hodín od prevzatia obvineného a doručenia obžaloby prepustí 
zadržanú osobu na slobodu písomným pňkazom s uvedením dôvodu prepustenia; ak bol prokurátorom 
súčasne s obžalobou podaný aj návrh na vzatie obvineného do väzby, postupuje sudca pre prípravné 
konanie urýchlene a prednostne podľa § 348 ods. l písm. a) až d) 

Podľa § 345 Trestného zákona 
Je trestné, ak Iného lživo obviníte z trestného činu v úmysle privodiť mu trestné sb'hanie. 
Podľa § 28 odsek 1 Trestného poriadku 
Ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 vyhlási, že 

oerozumle jazyku, v ktorom sa konanie vedie alebo nehovorí týmto jazykom, priberie sa tlmočník 
opatrením. llmočnílcom môže byť výnimočne aj zapisovateľ. Ak obvinený využije svoje právo podľa § 
2 ods. 20, pribratý tlmočník pretlmočí na Jeho žiadosť aj jeho poradu s obhajcom v priebehu aleoo v 
priamej súvislosti s procesným úkonom, s podaním opravného prostriedku alebo s inými procesnými 
p:>daniami. 

Podľa § 28 odsek 4 Trestného poriadku 
Ak je potrebné preložiť zápisnicu o výpovedi alebo Inú písomnosť, priberie sa prekladateľ 

opatrením. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Obvinenému sa písomne preloží 
uznesenie o vznesení obvinenia, uznesenie o vzatí obvineného do väzby, obžaloba, dohoda o vine a 
treste a návrh na jej schválenie, rozsudok, trestný rozkaz, rozhodnutie o odvolaní a rozhodnutie o 
podmienečnom zastavení trestného stíhania; tohto práva sa môže obvinený výslovne vzdať, o čom 
musi byť poučený, rovnako ako o dôsledkoch vzdania sa tohto práva. Ak sa takéto rozhodnutie týka 
viacerých obvinených, preloží sa obvinenému len tá časť rozhodnutia, ktorá sa ho týka pokiaľ ju 
možno oddeliť od ostatných výrokov rozhodnutia a ich odôvodnení. Preklad rozhodnutia a jeho 
doručenie zabezpečuje orgán, o ktorého rozhodnutie Ide. 

Podľa § 28 odsek s Trestného poriadku 
Na žiadosť obvineného alebo aj bez takej žiadosti rozhodne orgán, pred ktorým sa konanie 

vedie, že sa obvinenému okrem rozhodnutí uvedených v odseku 4 písomne preloží aj iná písomnosť, 
ak je to nevyhnutné pre zaručenie spravodlivého procesu, najmä pre riadne uplatnenie práva na 
obhajobu, a to v rozsahu určenom týmto orgánom. Ak orgán, pred ktorým sa konanie vedie, 
nevyhovie takejto žiadosti obvineného, rozhodne o tom uznesením, proti ktorému môže obvinený 
podať sťažnosť. Namiesto písomného prekladu podľa prvej vety možno takúto písomnosť alebo jej 

3 



l)OdStatný O~h. pret!m~iť, ak to nemá vplyv na spravodlivosť procesu. Táto skutočnosť so 
l)C)lnomená v zaposmcl o ukone tak, aby bolo zrejmé, či sa pretlmočila celá písomnosť alebO kto<ó Jel 
časť. Ustanovenie prve~ vety sa nepoufije, ak už bola písomnosť aleoo Jej podstatný obsah 
obvin_enérnu pr-etirnočeny alebO ak obvineny· po pou&ni p,~., · • r kl " takejto "'somnostl nepozaduje. 'l:;1110.51, ze p e a... r 

Podľa § 28 odsek 9 Trestného poriadku 
•. Za podmi,enok uvedených v Odseku l Je osobe, kto,á Je zadržaná alebO zatknutá, potrebné 

preložil'. tie! poucenie o Jej právach podľa § 34 Ods. s. Ak preklad poua,nia nie Je k dispozicli, 
poua,n,e sa Jel pretlmočí; preklad písomného pourenla sa takejto 050be poskytne bez zbytOOlého 
Odkladu. 

Pocx!eniu som: 

/podpiS obvineného/ 

Bol predvedený Peter Sihelský, nar. , trvale bytom Štúrova 
 

Obvinenému bol krátkou cestou doručený návrh prokurátora OP BA I z 19. 12. 
2020, č. k. 4Pv 607/20/1101 - 5 na jeho vzatie do väzby. Obvinenému bol súčasne 
poskytnutý primeraný čas na oboznámenie sa s jeho obsahom. 

Na otázku sudcu pre prípravné konanie, či prokurátor OP BA I trvá na 
podanom návrhu prokurátor udáva: 

Na podanom návrh zotrvávam v plnom rozsahu. 

Následne bol obvinený Peter Sihelský, poučený v zmysle prlslušných 
ustanovení Tr. por. a Tr. zák., čo zobral na vedomie svojim podpisom. Poučenie tvorí 
prílohu tejto zápisnice. 

Obvinený udáva: 
Poučeniu som porozumel. Nežiadam bližšie vysvetlenie. 

K osobe: 
Cítim sa zdravotne v poriadku, žiadnymi z.ávažnými ochoreniami netrpím, lieky 

neberiem, alkohol ani drogy nepožlvam, som schopný vypovedať a vypovedať 
budem 

K dôvodom väzby obvinený uvádza: 
Návrh OP BA I považujem za nezmyselný. Pýtam sa či sú prokurátori platený 

za to aby čím viac nevinných ľudí stíhali väzobne pred Vianocami. Mám za to, že 
dôvody väzby nie sú žiadne. Ak dám slovo, že niečo urobím ale ak poviem, že 
podnecovať nebudem, tak to dodržím. Súd som nikdy neklamal. K akcii 
z 15.11 .2020, ktorú prokurátor v návrhu spomína, uvádzam, že išlo o úžasnú pokojnú 
sviečkovú demonštráciu, kde bolo vyše 1000 ludi, prebehla bez nadávok, násilnosti. 
Po tej to akcii mi z pollcie ani z prokuratúry ani z iného orgánu neprišlo žiadne 
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predvo~anie, upe>zornenie, nič. Som presvedčený, že aktuálny režim v našej kraiine je 
totahtny, vyhodilo ma z práce kvôli rúškam, mám 3 maloleté deti o ktoré sa starám 
a_ chcem starať, manželka je nezamestnaná a ja sa chcem postarať o rodinu, myslím 
s1 že som zdravá bunka spoločnosti. K samotnému zhromaždeniu z 17 12 2020 
uvádzam, _že som ho riadne ohlásil, odplsali mi niečo, následne som to doplnil a nik 
ma už neinformoval, že by bolo zhromaždenie zakázané, mal som za to, že bolo 
legálne. Nemal som odkiaľ vedieť O všetkých pandemických opatreniach ako ani 
<> tom, že zhromaždenia nad 6 osôb sú zakázané, správy nesledujem, klamú, 
Jednoducho som nemal o tom vedomosť. Doplňam, že ústava SR má prednosť tak 
pred zákonmi ako aj pre rôznymi nariadeniami, pričom v ústave sa právo 
zhromažďovať zaručuje. K starým trestom by som doplnil že tie mám väčšinou 
zahladené a posledné odsúdenie kde mi plynie skúšobná doby bolo len preto, že 
som súhlasil s trestom ale mám za to, že poškodenej som nijako neublížil, možno len 
ona to tak vnímala a preto som aj akceptoval trest ktorý riadne dodržiavam 

Bol oboznámený obsah vyšetrovacie spisu CVS: ORP-1 136/SMV-81- 2020a súdny 
spis 4Tp/3512020. 

Obvinený a prokurátor: Bez prípomienok 

Záverečné návrhy: 

Prokurátor OP BA 1: 
Zotrvávam na písomne podanou návrhu v celom rozsahu ako aj na dôvodoch 

v ňom uvedených. 

Obvinený: 
Záverom sa pýtam. keď 15.1 1.2020 som už mal organizovať nezákonné 

zhromaždenia, prečo už vtedy policajti nezasiahli, nezatkli ma alebo nezadržali. 
Rovnako som nedávno okolo 5-6.12.2020 organizoval podujatie v Kokave nad 
Rimavicou, ktoré mi bolo riadne povolené a preto som mal za to, že ani teraz sa 
nedopúšťam nezákonného konania resp.že podnecujem k nezákonnému konaniu 
väzbu považujem za nezákonnú a nezmyselnú. 

Na to bolo vyhlásené 

Uznesenie 

1. 
Podľa§ 72 odsek 3 Trestného poriadku sa obvinený: 

Peter Sihelský, nar. , trvale bytom  
, 

neberie do väzby a 
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ponech6v1 •• na slobod •· 

II 

 p::~ \~ Odsš~ 2 Treslného poriadku ta obvinený Peter Slhelský. nar  v 
slobOdu. om    prepuiťa zo zadržania na 

Od6vodnenle 

Uznesenlm povereného prlsluänlka PZ, Obvodného oddelenia Staré mesto - Východ 
~boru poria_dkovej pollcie, Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I z 18 12 2020 pod 
č1slom _konania Č:VS: ORP-1136/SMV-81-2020 bolo Petrovi Sihelskému podľa § 206 odsek 1 
Treslneho ponadku vznesené obvinenie pre prečin podnecovania podľa § 337 Trestného 
zákona na tom skutkovom základe, že 

obvinený Peter Sihelský dňa 17 12. 2020 v čase as, o 1600 hod vBrabsJave na 
Hodtovom námest/ počas konania zhromatdenia, ktoré však nebolo zvolané v súlade so 
zákonom č. 8411990 Zb. o zhromaždovacom práve v znenl neskOttlch predp,sov a na 
ktorom sa v lej dobe zúčastňovalo najmenej 35 ľud/, vyzýval Oi<Ololdúc,ch ľud/. aby sa pndah 
k tomuto nepovolenému zhromatdeniu a súčasne prostrednlctvom tNého vys,e/81Ha na 
sociálnej sieti Facebook vyzýval fudí, aby prif;li na Io/o nepovolené zhromatden,e ako aJ so 
slovami: • Válenl občania, my neodchádzame a ja budem rád, keď vy naopak pndete •, 
pn6om to/o živé vysielanie bolo neobmedzene dostupné ve/lcému počtu fudl, taktiet vyzýval 
okoloidúcich flldí, aby sa pnóali k tomuto nepovolenému zhrometden1u a swasne vyzyva/ 
rudí prostredníctvom Živého vysielania na sociálnej sieti FaceboOI< nasledovným, slovami 
.čakáme Vas•, .Vážení občania. my neodchádzame BjB budem rád, keď vy naopak 
pridete • . ... ja budem rád, ked ut vypnete tie svo;e noteboOl<y a poo/taée a sadnete do áut 
a pridete • • • Chcem povedať, le my tu čakáme na pos,ty, na Vás, na Vás C:akáme Vy C:O 
sleduj6te IO/o video. viete tam z8$krtnúť pozvať ďalších alebo zavolajte telefónom dalších a 
ďal!ich pnaterov, aby IO/o video, ktoré vysiela teraz Igor Jure(:ke, hlavný kameraman 
revoluc,onárov, ale aj iní flldia, nech si to pozrú, to C:O pozeráte Vy teraz nech si pozrú de/ši 
A skúste s, tak zavolať medzi sebou a te poďme do lej Bratislavy, poďme na to námestie so 
poznet aké Je tu atmosféra", ,Ja Vás naozaj úprimne proslm a tladam, prld1te podponť 
samýeh seba • • .A Ja Vás naozaj úprimne proslm, teraz nie je dôlet1té m; pnsp111ť, teraz 111 
dólet~é sem prísť. naozaj ja Vás budem čakať. Ked sa teraz rozhodnete n;ekde 
v MIChaJovciach. te Idete do Bratislavy podporiť revolúciu, a nie revoluc1t1 akote m~e ako 
fflOJU o,pamzác1u, ale tak celkovo samých seba, tak tí fudia niektorl tu určite budú a JB tiet, 
pok,ar ma nezoberú po/1ca1t1, (:o dúfam ie nespravia. Naozaj prld1te, nerozmýšfajte nad tým, 
te JII tu pár fudl, lebo takých ako Vy, ktorl sa možno niektorl neviete rozhodnúť 61 prlsľ alebo 
Mprlsľ. tek takých je motno t1slcky, ale minimálne tých 500 alebo kofko zrovna teraz pozerá 
to video s normálne nerozmýšfajlll, proste sadnite prldite sem, ak máte dáta mótte s, 
vysielať odltaflo, motte pozýval' ďalšlch fudl. Ja Vás naozaj vyzývam a proslm, normálne 
rozbehnite tú revolúciu Vy.', .Teraz ste na rade Vy, aby ste Vy dali vklad tu úsilia nejakého 
NaozoJ prtd,te sem medzi tých/o občanov, ktorl sú tu.·, ,Normálne, neodchádzame. prid1te. 
(:akáme Vás •. pritom toto tivé vysielanie bolo neobmedzene dostupné vefkému poctu flldl, 
tlm neznámy pôchater verejne vyzývel na hromadné neplnenie dôlet1tej povmnost1 u/olenej 
uznasentm vlády Slovenskej republíky (: 718 zo dňa 11. 11. 2020. kto,ým sa podľa bodu C 1 
s účínnosľou od dflo 15. 11, 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podfa ti 5 
ústavnéf'to zákona t . 22712002 Z z. o bezpeônosti štátu v čase VOJny, VOJflOVého stavu. 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ooskcrllch predp,wv sch\'611/ného 
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uznese11/m vlády Slovenskej re bľk 
práva pokojne sa zhromafď:u ť I Y č. 587 zo dňa 30. 09 2020. zakazuje up/alňovan,e 
domácnosti. podľa čl. 5 ods 3 va v P<><;te nad 6 osôb, okrem osôb tijúc,ch v jednej 
štátu v čase vojny, vojno~éh p/s~. h) usta~ného zákona é 22712002 Z. z. o bezpeénosti 
neskorších predpisov 8 záro O s avu, vymmoéného stavu a núdzového stavu v znenl 
dôležitej povinnosti uložen . ve~1;;známy páchater verejne vyzýval na hromadné neplnenie 
Slovenskej republiky kt 81 vy kouč. 341 čiastka 2212020 Úradu verejného zdravotníctva 
k obmedzeniam prevád zro% sa na?aďuJú Opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia 
11 12 2020 kt 10 a romadnych poduJat/ zo dňa 09. 12. 2020 s (,činnosťou od dňa 
zábav~ej SWloéeoro: _sča _za~azuje USP!'radúvoť hromadné podujatia ~porloveJ, kultúrnej, 

· ns e1 'me1 povahy v Jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I podal 19. 12. 2020 o 16.15 hodine pod č. 
k: 4Pv 607/2011 101 - S návrh na vzatie obvineného do väzby z dôvodu podľa§ 71 odsek 1 
pIsmeno cl Trestného poriadku. 

P_o preštu_dovani návrhu a obsahu spisu dospel sudca pre prípravné l<onanie k 
záveru: ze z hľ~d1ska pos_tupu orgánov činných v trestnom konanl neboli zistené pochybenia, 
pokiaľ ide tormalne podmienky pre vzatie obvineného do väzby. Obvinený bol obmedzený na 
osobnej slobode/zadržaný 17. 12. 2020 o 17:25 hodine. pričom bol poučený podľa 
príslušných ustanovení Trestného poriadku. Uznesenie o vznesení obvinenia mu bolo 
oznámené pri jeho výsluchu 18. 12. 2020, pričom pri tomto výsluchu bol poučený o svojich 
právach. Prokurátor podal návrh na vzatie obvineného do väzby v zákonnej lehote 48 hodin. 

Sudca pre prípravné konanie v súlade s § 87 odsek 2 Trestného poriadku určil termln 
výsluchu obvineného na 21 . 12. 2020 o 14.30 hodine, upovedomil o ňom prokurátora a 
zabezpečil pritomnosť obvineného. 

Obvinený pri svojom výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie vypovedal tak ako 
Je to uvedené vyššie v tejto zápisnici. 

Sudca pre prípravné konanie sa následne zaoberal splnením materiálnych 
podmienok väzby. V zmysle § 71 ods. 1 Tr. por. základnými podmienkami sú, že obvinený 
môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu. že 
skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stihanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú 
dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený. 

Konanie, ktoré je obvinenému kladené za vinu spočíva v tom. že mal verejne 
podnecovať/vyzývať na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej na základe 
zákona. Má ísť o povínnosť uloženú uznesením vlády Slovenskej republiky č 718 z 11. 11. 
2020. Vláda Slovenskej republiky v časti C„ bod C.1. citovaného uznesenia rozhodla , že sa 
zakazuje s účinnosťou od 15. novembra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa 
čl. 5 ústavného zákona č. 22712002 Z. z. o bezpečností štátu v čase vojny, vojnového stavu. 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného 
uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokoine sa. 
zhromažďovať v počte nad 6 osôb. okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 
3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 2. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskoršich predpisov. 

Skutková veta uznesenia o vznesení obvinenia uvádza aj verejné vyzývanie na 
hromadné neplnenie dôležitej povinností uloženej vyhláškou č. 34, čiastka 22/2020 Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, avšak konštatuje sa tam. že tohto konania sa 
mal dopustiť neznámy páchateľ, teda nie obvinený P. Sihelský. 
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Táto . čaSť . skutku je procesno-právne irelevantná pre z1'avnú zmätolnosť a 
prelo nepodlieha sudnemu pneskumu. 

Podľa Ústavy Slovenskej republiky 

h 
čl 2 0

0
ds.bom2 šlátne orgány môžu konaľ iba na základe ústavy v jej medziach a v 

rozsa u a sp so , ktorý ustanov! zákon . 

. Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky a O zmene a_doplnenl niektorých zákonov v§ 1 ods. 1 definuje všeobeene záväzné 
právne predpisy ako: Ustava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády 
SlovenskeJ rep_u~hky , vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov 
štátneJ správy, ,nych orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska 

Bez najmenš1ch pochybností je zrejmé. te uznesenie vlády nie je normatívnym 
právnym aktom podľa legálnej definlc,e uvedenej v § 1 ods. 1 zákona č 40012015 Z. z. 
Nemote preto všeobeene zaväzovať obyvateľov Slovenskej republiky. Ide o procesné 
rozhodnutie najvyššieho orgánu reprezentujúceho výkonnú moc a zaväzuje len samotnú 
vládu Slovenskej republiky resp. príslušné štátne orgány/úrady, ale nie fyzické osoby -
obyvatefov Slovenskej republiky. Iná by bola situácia. ak by šlo o nariadenie vlády, ktoré Je 
nonmativnym právnym aktom. V tejto spojitosti je obsah uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 718 z 11. 11 . 2020 pre obyvateľov Slovenskej republiky v zásade irelevantný Ak 
nim vláda obmedzila resp. zakázala právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb 
(patriace medzi základné pol~ioké práva) podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona é 
227/2002 Z. z., ide o neúčinnú a nevykonatelnú úpravu. 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky nie je všeobeene záväzné. Jeho obsahom sa 
preto beiný občan môže riadiť dobrovolne, ale nemusí. 

V súvislosti so základným ľudským právom zhromažďovať sa súd ďalej vyjadruje. 

V zmysle ústavy Slovenskej republiky 

čl . 7 ods. 5, medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách. 
medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, 
ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré 
boli ratifikované a vyhlásené spô~ot.>0111 ustanoveným zékonom, majú predn-osť pred 
zákonmi. 

čl. 154c ods. 1 medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, 
ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom 
pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a 
majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčšl rozsah ústavných práv a slobôd. 

čl. 28 
ods. 1 právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje. 

ods. 2 podmienky výkonu tohto práva ustanov! zákon v prípadoch zhromažďovania 
na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na 
ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku 
alebo pre bezpečnosť štátu Zhromaždenie sa nesmie podmie~ovaľ povolenlm orgánu 
verejnej správy. 

Podľa Charty základných práv Európskej únie 
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čl . 12 Sloboda zhrom žd' • 
bod 1 '-a'dy· á a ovan,a a združovania 

" "~ m právona lb • 
názory a prijlmať a rozširovať . 1 s ~ .00u preiavu. Toto právo zahŕ~a slobodu zastávať 
moci a bez ohfadu na hranice m orm c,e a myähenky bez zasahovania orgánov verejneJ 

čl . 52 Rozsah a výklad práv a zásad 
bod 1. Charty základných á E · . . . • 

práv a s1ob6d uznaný h t J pr v uropskeJ urne, akékorvek obmedzenie vykonu 
podstatu týchto rá c v 9 to chane musl byľ ustanovené zákonom a rešpektovať 
tieto práva a sl6bo~ a ~obôd . ~a predpokladu dodržiavania zásady proporcionality moi.no 
cielom všeobe Y O medz,t len vtooy, ak Je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá 

cného záuJmu, ktoré sú uznané úniou alebo ak je to potrebné na ~hranu 
práv a slobôd iných. ' 

~ 2. práv~ uznané v tejto charte, ktoré sú predmetom ustanovení zmlúv. sa 
vykonávaiu za podmienok a v medziach vymedzených týmito zmluvami 

bod 3. v rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam 
zaručeny'." v Európskom dohovore o ochrane ludských práv a základných slobôd, zmysel a 
rozsah tychto práv Je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom 
d.ohovore. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby právo únie priznávalo širší rozsah ochrany 
týchto práv. 

bod 4, v rozsahu, v akom táto charta uznáva základné práva vyplývajúce z ústavných 
tradícií spoločných pre členské štáty, sa tieto práva musia vykladať v súlade s týmito 
tradíciami. 

bod 5. ustanovenia tejto charty, ktoré obsahujú zásady, môzu byť vykonávané 
legislatívnymi a exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami. orgánmi, úradmi a agentúram, 
Únie. a aktmi členských štátov, ak tieto vykonávajú právo Únie, pri výkone svojich 
príslušných právomocí. Možno sa ich dovolávať pred súdom len na účely výkladu a 
preskúmavania zákonnosti týchto aktov. 

bod 6. vnútroštátne právne predpisy a prax sa musia zohladnif v plnej miere 
tak, ako Je to vymedzené v tejto charte. 

bod 7, súdy Únie a členských štátov náležite prihliadajú na vysvetlivky vypracované s 
cieľom poskytnúť usmernenia pri výklade tejto charty. 

čl. 53 Úrove~ ochrany 
žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo 

poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich 
pôsobnosti, právom Únie, medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami. ktorých 
zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty. a najmä Európskym dohovorom o 
ochrane ludských práv a základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov, 

čl. 54 Zákaz zneužívania práv 

žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa právo vyvíjať 
činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v tejto 

charte alebo na ich obmedzenie vo väčšom rozsahu. ako Ie ustanoveny v teIto charte. 

V zmysle Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách 

čl. 11 Sloboda zhromažďovania a združovania 
bod 1, každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu 

združovať sa s inými, vrátane práva zakladať na obranu svojich záujmov odbory, alebo 
vstupovať do nich, 

bod 2. výkon týchto práv môže podliehať len takým obmedzeniam. ktoré 
stanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme narodnej 
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bezpečnosti, verejnej bezpeč , 
zdravia alebo m álk nost1, na predchádza · 
zákonn. h or ~ alebo ochranu prév a sl nie n,epokojom alebo zločinnosti, ochranu 
štátneJ' ~cprá~bme<1zen1 na výkon týchto práv prl~~d.k1nych Te~to _článok nebráni zavedeniu 

Y, u,n, m1 ozbro1enych sil, políc,e a úradníkmi 

Na podklade citovaných usta • 
Európsk~ho dohovoru O základn , h nrovenl_ US!avy, Charty zäkladných präv Európske, únie a 
ak medzinárodné zmluvy O luds:c udskych právach a slobôdách je nespochybmteľné, že 
ustavných práv a slobôd m . . ych právach (Charta a Dohovor) zabezpečuJú vllčäl rozsah 

• aJu prednosť pred zákonom (čl 154c Ods 1 ústavy SR) 

Aj Charta a Dohovor kto · · j S 
a slobodne sa zhromažď , ' 'Y":'1 e . lovenská republika garantujú právo poko1ne 
že akékoľvek obmed ovat ' bez akychkolvek obmedzení. Rovnako z oboch Jasne vyplýva, 
ustanovené zák zem(~ vykonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byt' 
zhrom • . onom 1· 52 bôd 1. Charty) resp. výkon týchto práv (Sloboda 
z.ák a(zčďl o

1
v
1
anboia a združovania) môže podliehať len takým obmedzeniam, ktoré stanovuje 

on , d 2, Dohovoru). 

. U~ede~é '."ed~inárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republiky viazaná, bez 
pnpustenia vyn1'."1ek, Jednoznačne urrujú, že akékoľvek obmedzenia výkonu základných 
práv a slobôd,. aJ prá~a pokojne sa zhromažďovať je mofné len a jedine formou zikona 
(za splnenia aJ ostatnych predpokladaných podmienok) a nie normou nižšej právnej sily. 

. Charta! Dohovor, ako medzinárodné zmluvy .nadriadené" nad naše zákony hovoria 
Jednoznačne, ze obmedzenia výkonu práv a slobôd musia byť vykonané formou zákona. 

Ústavnoprávne neobstojí názor že štátny orgán, v tomto prípade vláda, uznesením 
môže zakázať uplatňovanie jedného zo základných práv len na základe zákona 

Základné práva a slobody požívajú zvýšenú ochranu a musia byľ garantované nielen 
za štandardných podmienok, ale práve a najmä aj vo výnimočných situáciách, kedy Je 
náchylnosť ich porušovania zvýšená. Vyjadrené piati aj počas vyhláseného núdzového stavu 
na území Slovenskej republiky. 

Je povinnosťou súdu strážiť dodržiavanie základných práv a slobôd zo strany 
štátu voči svojim obyvaterom a aj to akým spôsobom (formou) sú tieto práva 
a slobody obmedzované/zakazované a či takéto obmedzenia a zákazy sú dôvodné, 
primerané, či sú dodržané zásady proporcionality a či je to nevyhnutné. 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. 11. 2020, ktorým bolo zakázané 
uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb a na hromadné 
porušovanie tejto povinnosti mal obvinený verejne vyzývať, nie je realizované spôsobom 
súladným s Ústavou Slovenskej republiky, Chartou základných práv Európskej únie a 
Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách, lebo nešlo o zákon, 
Argument, že predmetný zákaz bol určený uznesením vlády vyhláseným na základe 
ústavného zákona je v tejto spojitosti právne lrelevanlný 

Ak by obvinený aj verejne vyzýval na účasť na zhromaždení, zakázanom uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11 , 11. 2020 (pre občanov a obyvateľov právne 
nezáväzným), o ktoré je obvinenie opreté, nemohol obvinený napi niť skutkovú podstatu 
trestného činu kladeného mu za vinu. lebo uznesenie vlády zakazujúce uplatňovanie 
práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb Ie navyše bez najmenSich 
pochybnosti al v rozpore s Ustavou Slovenskej republiky, Chartou základných práv 
Európskej únie a Európskym dohovorom o zakladných rudských právach 
a slobodách. 

IO 



Iba nad rámec konštatovaného tr . ' 
vyhláškou _akéhokol'lle_k úradu (kto . n eba _uv•est , .i~ niele~ uznesenim vlády, ale ani 
ako naprI_klad aj Urad vere· nlh avyše n,e Je ani ustrednym organom štátneJ správy . 
uplatňoyan,e Základných ľudsk'~h o. zdravotnictva) nemožno obmedzovať/zakazovať 
nielen Ustavou Slovenskej re irk prav • Slob~ garantovaných občanom a obyvateľom 
republika viazaná a mai'ú =AJ'U 't· Y, ale a) ~edzmárodn~m, zmluvami. ktorými J• Slovenská 

••=nos pred našim, dkonmi. 

Sprítomnené argumenty 11 „ á 
nenaplňa skutko , d rezu UJU z ver, že skutok kladený obvinenému za v,nu 

b . . vu po statu trestného činu podnecovania podľa § 337 Tr zák keďže 
o vmeny nemohol vyzy· vať n 1 . • zá ä á a nep nen,e povinnosti, kto,á nie Je pre obyvateľov právne 

Sl
v zn a_nebota v našom právnom poriadku an, vyhlásená spôsobom súladným s ústavou 
ovenskeJ republiky, Chartou a Dohovorom . 

. . Na z~klade . vyjadreného sa sudca pre priprav né konan,e ani nezaoberal ďalšlm, 
ma_tenalnym, podmienkami väzby (dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 plsm c) Tr por ako 
uvadzal prokurátor vo svojom návrhu}. keďže neboli naplnené základné, zákonné dôvody -
pnmáma materiálna podmienka pre väzobné stíhanie - že by skutok vôbec bot trestným 
činom a preto rozhodol o nevzali obvineného do väzby a o jeho následnom prepustenl zo 
2adržania 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je možné podať sťažnosť do 3 pracovných dní odo dňa 
jeho oznámenia na Krajský súd v Bratislave cestou podpísaného súdu 
Proti uzneseniu o nevzatí do väzby môže prokurátor po aľ sľažnosf len ihneď 
po jeho vyhlásení. 

Bratislava, 21 . december 2020 

Vyjadrenia : 

Prokurátor OP BA 1: podávam voči uvedenému uzneseniu sťažnosť 

Uvedenú sťažnosť odôvod~ujem tými istými dôvodmi ktoré som uviedol v 
podanom návrhu na vzatie do väzby. Mám za to, že návrh je dôvodný aj s poukazom 
na vyhlášku úradu verejného zdravotníctva SR č. 34, čiastka 22/2020 ktorou sa 
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nanad'ujú opatrema Pri ohrozen1 verejného zdrav,a konkrétne na jej § 4 ako 3J na 
~š,e uvedené uznesenie Vlády SR č 718 z 11 11 2020 

Následne sudca pre prlpravné konanie urtll termín vete)fl6ho zasadnulla na 
Krajskom súde v Bratislave, 2Ahradn1cka 10 Brat,slava na rozhodovanie o sratnosb 
prokurátora a to dl\a 31 12 2020 0 OB 3Ó hod • č dv 66. s tym te obvinený a 
prokurátor OP BA I berú termln vere1ného zasadnutia na vedom,e 
Uznesenie s výrokom, úplným znenlm od6vodnen,a a poučenia bok> dorUčeM 
obvinenému a prokurátorov,, čo potvrdWJú svo,,m podp,som 
Obvinený uviedol ako adresu na doruoovame plsomností  

Nasledne sudca pre prípravné konanie vydáva 

Prlkaz na prepustenie zo zadržania 

Pnkazuiem. aby bol , h n e d' prepustený zo zadržania 

Obvinený iá/ : 
nar.. 
trvale bytom: 

Peter Sihelský 
nar 

· voekonan.e 
. t . 21 12 2020 o 15 30 hod., nakolko sudca pre popra 

d~ym dl'lom, J. · nevzal obvineného do väzby. 
Výsluch skončený, zápisnica podpísaná o 15,30 hod. 

Sudca pre prípravné konanie: 

Zap,sovatelka 

Prokurátor OP BA J· 

Obvinený Peter Sihelský: 
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M INISTEHSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNI· RIJ\Dl1 L-1.:STVO POi lCI\JNľ'HO ZBORU V BRATISI.I\ V[, 1 

odbor ,,oriadkoľej polície 
Oll\ odné oddeltnit Policajného 7.boru Hratíshwa Staré !'\•lc,10 • východ 

~asinko\>a23. 812 13 BrnJislavn 

352 20 :?93 llrf01islavio 17.12.2020 

Zá pi s nica 

o podaní, ysvetlcou, rodľn §-u 17 ods. 1 z..i.kona Národnej rady Slovenskej rcpublik} 
č. 1 7 f /191)J 7.. z. () l'olic(!j110111 zbore v Lncni ueskor<'Hch predpisov. 

Dfla 17 12 .. 2020 ...... o ... 16.50 ... hod na 00 PZ SMv Bratislava I podal/a/ v ,mysle §•u 
17 Nls. 1. 7:il<>na č. 171193 Z. z. o Policajnom zbore vysvetlenie. Jedná sa o: 

Peter Sihelský. nar. 0  

lf\alc 1')1om:  č .t.:  
prechodne bytom: 
zamestnanie: živnostnik 
zamesmávatcí: 
preukaz totožnosti OP:  r. č. 8  stav: 

Menovaný/a/ bol/a/ podľa ustanovenia §•u 17 ods. 1 zákona NR SR č. 171 /93 Z.z. o Policajnom 
zbore , zneni neskorších predpisov vyzvaný /á/, aby podal/a/ vysvetknic: K prcth e<ltniu 
z Hod;,o,·ho námestia v BA 1 

Pou če nie: 

Podľa §•u 17 ods. 1 a 2 zákona o Policajnom zbore Vás poučujem. že policajt je opd.,nt'n) 
p0žadovať potrebné vysveclenie od osoby. ktorá môže prispieť k objasneniu sklttOCnosn dóležit)ch pre 
odhalenie pries1upku alebo spnh•ncho deliktu a na zistenie jeho páchateľ:l. ako aj na , ypátrnoic 
hľadani·ch ale.bo nezvestných osôb a vecí. 

Ďalej Vás poučujem, že podľa §-u 17 ods. 4 a S ,álona o Policajnom 2hť!rť' 1rnJlctc \'}:.'v1;,1llcoie 
odinietnuľ, ak by ste ním si.:bc. alebo osobe blf1..kej spôsobili ncbc.·L1x·C<:n~t,o tn:stného stih,tnia. al~bo 
ak by ste uim pol'ušili spovedné t:tionu,t\'0, alebo mjomstvo informácie. ltorá ,ám bola t,crená ústne 
,;lebo písomne pod p<>dmienkou mlt.anlivosti alo osohe Jk,)\Cl'\'1tej pastomčnťlu .srnrostlivo~Lou. Dalei 
Vás pouču1em, že nesmii.: byľ od Vás poiadovuné \' ):,,H:11\.·ľli~ . ah. I,,} :-.lc jeho poda111m J)\)rušiÚ 
.zákonom uložcn\11llebo uznanú povi1111osť rnlčrmli\'O!:ti u od tcjlo 1wvinn-.)sti ste neboli t,:,lobo<lcn)iá. 

Podľa §-u 17 ods. 8 n 9 1.áLona o Policttinom l'bure mt\le niirnl nn náhradu nuUl}ch \')d!lv-1,..ov a 
na náhradu ušlého .t..árohku. Náhradu posl)tuje PolioRjn) Lbor ľcnttJ náro~ ,šal nemáte, al,. ste :;.a 
dostavili na Urvar Policajného z.bon, vo vluMnom záujme alebo pre s, úje protipr<hne J...onanie. Nárok 
Vám aniká. ak ho neuplai11i1e do 8 dní odo l,lňa. Led' :,,te sa dostavili na ' '} l'\'U na llh·ar P1.llicajn~ho 
7..boni. 

l'cler Sihelský 
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.QJ'\Jh,i ~1rmm 7ápisnicc o podanom \')'S\<~1l:_ Peter SihclskY 1..0 dfm 1 ~O 

Vyjadrenie k poučeniu: Hol /a/ som riadne poučený /á/v 7mysle platných právnyc~ 
predpism uvedených na pľ'cj ~tľ11ne lcj to t.ápisnícc, poučeniu som poro1umcl Jal. slovensky 
jaz~ k ovládam SJO\..-om aj písrnom. 1lmočn{ka ncl..indam. 

Vfpo,e<lc som plne schopnýlä, uvádzam nasledovné: . . é 
Dnl"~ného dt)a t,j, 17. 12.2020 som sa l.tičas1niJ revolúcie pod ná1vom Rcvol(1c1a zorganiL.Ovan 
cez F'nccbook n ,.,.,.,.\\•.~~ut<.>cnarevpluéi:t~k. ktorej som bol a aj som hlavný organi,.átor. Do .8 ~'\ 
som pľicestm·al [6. 12.2020 prespal '°"' na ubytovni v Račí V čase o 14.00 b sa ,ačala revoluc,a 
na l-lod~ovom námestí. bolo tam cca 50 ľudi niek1of)'ch aj po1:n{1m a to konkrétne po mc~e Igor 
Jurcč~a. Daniela Ustupská . Martin Bavolár niektorých iha l videnia a ostatných vôbec. Začalo 
to tak že do reproduktora lgom .l urcčku som mal niekoľko prlhovorov ako aj ostanf. :-Jeskôr som 
zohral zo s, o iho Láparko\'aného vozidla na Ransk11hy~rri"kej uliť' i svóju ap:irntľmL tam vtedy 
wm zistil, ~e nn ko lese mám tzv. papuču Mestskej polície BA tak som aparatúru v7:al_ na 
llôdžo,·o nántC:,tic a mali sme tam príhovory a pUšťal i sme hudbu, pričom po čase tam pnšl~ za 
mnou pohcajti a predviedli ma na políciu . .Ool som poučený. nebol som zranený správali sa 
dôstojne. 
Chcem uviesť. že policajn)' zákrok bol zákonný a prebiehal slušne. 
Nie som si vedomý. že by som porušoval zákon alebo spáchal nejaký priestupok. 
Otazka policajta: 

Mali s te riadne nasadené rúšku iný ochranný prostriedok / šatku/ na prekrytie horných dýchacích 
ciest , čase opatrení a nariadení v ládou SR v čase pandémie Covid 19? 
Odpoveď: rúško som mal vo vrecku. 

Odmietam rešpektovanie podľa mňa protiústavných nariadení. 
Žiadam o vyhotovenie kópie zápisnice o mojom predvedení. 

To je všetko čo som chcel /al a vedel /al k danej veci uviesť a čo som '" icdol 1a/ S3 

zakladá na pravde a nič som vedome nezamlčal /a/, čo po prečítaní oa znak súWasu 
potvrdzujem svojím podpisom bez námietok a zmien dň.a 17.1 2.2020 v čase o 17.:5 h. 

Vypočul: 

npráp. Tomáš Zôld 

/ 

Prítomný: 
nebol nikto 

V)'poveda1a: 
P,·ter S1hdsk-ý 




